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О Б Щ И Н А    Р И Л А 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА 

 

 

         З А П О В Е Д 

      №РД-01-04-23 

  гр.Рила,10.02.2023г.  

 

 

На  основание  чл.44, ал.2 от  Закона за  местното самоуправление и местната администрация,  чл. 41, ал.3 и 

чл.42, ал.1  от  Изборен кодекс, във връзка с  обявяване  и публикуване  на предварителните избирателни списъци  в 

района на съответната избирателна секция на територията на Община Рила при произвеждане на изборите  за народни 

представители  на  2 април 2023г.  

 

            ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1.Местата   за   обявяване   на предварителните  избирателни  списъци  на територията на  Община  Рила   за 

произвеждане на  изборите за народни представители  на 2 април 2023г., както следва: 

 

№ на избирателна секция           Място за обявяване на избирателни списъци 

         

103800001    В сградата на Общинска детска градина”Д-р Т.Миладинова”,  

 гр.Рила 

103800002     Клуб на хората с увреждания - гр.Рила 

103800003                 Ритуална зала в сградата на Културния дом, гр.Рила 

103800004                                                      В сграда на Природен парк”Р.манастир”, н.м.Рилски манастир 

103800005                                                      Клуб на хората с увреждания  в кметството на с.Смочево 

103800006                 В сградата на Народно читалище”Свети Иван Рилски,  с.Пастра 

103800007                                            В сградата на бившето кметство на населено място с.Падала 

 

2.Избирателните  списъци  да  се  публикуват  на официалната  интернет  страница  на Община Рила по реда на 

чл.42, ал.1 от Изборен кодекс с данни за имената на избирателя,  номера и адреса на избирателната секция. 

 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679)
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Настоящата  заповед  да се обяви на гражданите на общината,  като се  публикува на официалната интернет 

страница  на Община Рила на адрес www.grad-rila.bg и се постави на информационното табло за обявления в сградата на 

Общинска администрация - гр.Рила. 

 

 

Контрол  по  изпълнение на  заповедта възлагам  на   Бойка Димитрова - Секретар на Община Рила. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение, 

копие от заповедта да се изпрати на РИК – гр.Кюстендил за сведение. 

         

 

 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

 

 

Изготвил, 

Бойка Димитрова 

Секретар на Община Рила 
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